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ÕNNITLEME EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA PUHUL!
Aseri Vallavolikogu ja Vallavalitsus

VALLAVOLIKOGU OTSUSTAS
- Kinnitada 2004. aasta eelarve muudatused; eelarve tulude ja kulude täitmine ning reservfondi
kasutamise aruanne.
- Kinnitada 2005. aastaks vallavalitsuse ja vallaasutuste koosseisud.
- Anda võimalus kuni 31.01.2005. a. Aseri valla elanike registrisse kantud, nimetatud elamispinnal
elavatel ilma üürivõlata inimestel osta korter volikogu poolt kehtestatud alghinnaga.
- Kinnitada Aseri valla haridusasutuste pedagoogide, omavalitsusteenistuse ja Aseri valla hallatavate
asutuste töötajate palgaastmed ja palgamäärad ning hüvituste maksmine vallavolikogus.
- Suurendada 2005. a. 5% võrra valla omavalitsusteenistujate ja valla eelarvelistest vahenditest
tasustatavate pedagoogide palgafondi; vallavanema töötasu ja vallavolikogu esimehe hüvitust.
- Kehtestada 2005. a. üldiseks maamaksumääraks Aseri vallas 1,5%, põllumajandusmaale 1%.
- Kehtestada alates 01.04.2005. a. OÜ Aseri Kommunaal poolt müüdava soojusenergia müügi
piirhinnaks 418 krooni/MWh, hind sisaldab 5% käibemaksu.
- Jätta valla omandisse elumaja aadressil Kesktänav 7.
- Kehtestada vastavalt Kaugkütteseadusele Aseri aleviku kaugküttepiirkond.
- Kinnitada Aseri valla 2005. a. eelarve
VALLAVAVALITSUSE KORRALDUSED
2004
Nr. 190. Maksta ühekordset sotsiaaltoetust kaheksale isikule kokku 2800 kr.
Nr. 191. Vabastada Aseri Muusikakooli II trimestril õppemaksust 1 laps 100% ja 1 laps 50% ulatuses.
Nr. 192. Sotsiaalküsimus.
Nr. 193. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
Nr. 194. Toetada Kaitseliidu Alutaguse Malevat Aleksander Tõnissoni monumendi paigaldamiseks
2500 krooniga. Toetada Võrumaa Ühendust Memento Eesti ema monumendi püstitamiseks 2000
krooniga.
Nr. 195. Kinnitada reservfondist suunamised.
Nr. 196. Anda Eesti Energia AS-le Rannu F-1 alajaama kasutusluba.
Nr. 197. Anda nõusolek Aseriaru küla Virve maaüksuse jagamiseks.
Nr, 198. Nõustuda Nooruse tn. 6 maa ostueesõigusega erastamisega.
Nr. 199. Kinnitada bilansivälise vara mahakandmise aktid.
Nr. 200. Maksta riigi eelarve 2004. a. toimetulekutoetusteks eraldatud summade arvelt sotsiaaltoetust:
mittetöötavatele pensionäridele a´150 kr (690 pensionäri) 103 500 kr; väljaspool valda õppivatele

kutse- ja kõrgkoolide õpilastele) a´100 kr (90 õpilast) 9000 kr; Tðernobõli veteranidele a´200 kr (14
inimest) 2800 kr; kolme- ja enamalapselistele peredele (kuni 18 a.) a´ 500 kr lapse kohta - 31500 kr.
Nr. 201. Maksta külavanemate toetusteks ja külade jõulupidude korraldamiseks 10800 kr; MTÜ Lille
Turvakodu vanurite jõululaua katmiseks 1600 kr.
Nr. 202. Maksta välja riigi eelarve 2004. a. toimetulekutoetuste rahaliste vahendite arvelt
vähekindlustatud ja puudust kannatavatele peredele ühekordset täiendavat toetust a´ 500 krooni iga
pereliikme kohta.
Nr. 203. Kinnitada Tehase tn. 1 maaüksuse detailplaneeringu lähteülesanne.
Nr. 204. Kinnitada Aseriaru küla Virve maaüksuse detailplaneeringu lähteülesanne.
Nr. 205. Kinnitada Aseriaru küla Reinu maaüksuse detailplaneeringu lähteülesanne.
Nr. 206. Tunnistada lootusetuks nõue 4392 kr (2003. a. lasteaiateenuste eest võlgnevusega seoses) ja
lubada bilansist maha kanda.
2005
Nr. 1. Vabastada Aseri Keskkoolis koolilõuna tasumisest 10.01.-18.03.2005 100% ulatuses 28 õpilast ja
50% ulatuses kõik ülejäänud õpilased alates 5. klassist.
Nr. 2. Vabastada Aseri Lasteaias toiduraha tasumisest 100% ulatuse 4 last ja 50% ulatuses 12 last.
Nr. 3. Maksta valla sotsiaaltoetuste vahenditest ühekordset toetust 5 isikule kokku 1350 krooni.
Nr. 4. Anda välja Rannu küla 8 esimese korruse (külakeskus) kasutusluba.
Nr. 5. Väljastada MTÜ-le SK Kuldsed Kalakesed projekteerimistingimused ujula renoveerimiseks.
Nr. 6. Kinnitada Kalvi küla Lehtla maaüksuse detailplaneeringu lähteülesanne.
Nr. 7. Toetada 2000 krooniga Aasia tsunamiohvreid.
Nr. 8. Õnnitleda eakaid sünnipäevalapsi: valla lehes 70, 75, 80 aastaseid ja vanemaid; kodus 80, 85
aastaseid ja vanemaid.
Nr. 9. Kinnitada 15.01.2005. a. seisuga Aseri alevikus toimunud korterite müügi nimekiri.
Nr. 10. Kinnitada alates 01.02.2005. a. avahooldusele kaks isikut.
Nr. 11. Sotsiaalküsimus.
Nr. 12. Nõustuda Kesktänav 8 maa ostueesõigusega erastamisega.
Nr. 13. Nõustuda Kalvi küla Suuretamme maaüksuse jagamisega.
Nr. 14. Nõustuda Koogu külas asuva õigusvastaselt võõrandatud Võhma maaüksuse tagastamisega
õigustatud subjektile.
Nr. 15. Toetada MTÜ Ida-Virumaa Külade esinduse tegevust 1000 krooniga.
Nr. 16. Kinnitada 31.01.2005. a. seisuga Aseri alevikus toimunud korterite müügi nimekiri.
Nr. 17. Kooskõlastada Aseriaru külas asuva Kivihunniku maaüksuse maakasutuse sihtotstarbe
muutmiseks koostatud detailplaneering.
Nr. 18. Kooskõlastada Aseriaru külas asuva Reinu maaüksuse maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks
koostatud detailplaneering. Nr. 19. Väljastada projekteerimistingimused Elektro-sistem AS-le Kestla
alajaama projekteerimiseks. Nr. 20. Väljastada projekteerimistingimused AS Elpec-ile Aseriaru külas
asuva eramu liitmiseks elektrivõrku.
Nr. 21. Väljastada Projekteerimistingimused AS Elpec-ile Kordoni tn. 10 väikemaja liitmisek
elektrivõrku.

Nr. 22. Kinnitada Koogu tehnoküla detailplaneeringu lähteülesanded.
Nr. 23. Suunata reservfondist naisansamblile Moi goda 3750 kr rahvuslike rätikute ostmiseks ja
perearstikeskusele 3640 kr suhkru- ja kolesteroolianalüsaatori ostmiseks.
Nr. 24. Lubada Aseri Lasteaial puhata 25.02. Tööpäev tehakse tasa laupäeval, 04.06. toimuva
ekskursiooniga.
Nr. 25. Lubada Aseri Keskkoolil 25.02. õppetunnid ära jätta, tunnid toimuvad direktori poolt kinnitatud
graafiku alusel III veerandi jooksul.
Määrused Kinnitada alates 01.04.2005. a. Aseri vallas järgmised hinnad (koos käibemaksuga) 1 m3
eest: Vesi: elanikkonnale, eelarvelistele asutustele ja MTÜ-dele 7,15 kr; ülejäänud klientidele 12,60 kr;
Rannu elanikele 5.55 kr. Kanalisatsioon: elanikkonnale, eelarvelistele asutustele ja MTÜ-dele 6,80 kr,
ülejäänud klientidele 16,05 kr.
Kinnitada õpilaskoha koolituskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta 2005. eelarveaastal
Aseri Keskkoolis 890 kr kuus.
Kinnitada 2005. eelarveaastal Aseri Lasteaias majandamiskulude, personali, töötasu ja sotsiaalmaksu
ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 1439 kr kuus.
Kinnitada Aseri Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta
2005. eelarveaastal 1485 kr kuus.

MIS ON ARENGUVESTLUS ÕPILASE
JA LAPSEVANEMATEGA?
Koolivaheajal toimus õpetajatele koolitus erinevatest arenguvestluste läbiviimise võimalustest koolis.
Mis eesmärk on arenguvestlusel ja missugune roll sealjuures on lapsevanematel? Need on küsimused,
mis vajavad lähemat selgitust.
Arenguvestluse üheks olulisemaks eesmärgiks on suhete loomine õpilase ja lastevanematega mõistmise
ja ärakuulamise kaudu. Klassijuhataja eesmärk on aru saada, mis on oluline lapsele ja lapsevanemale,
määratleda probleemid, mis takistavad sihte saavutamast ja otsida koos sellele lahendusi. Oluline siin
on vastastikune koostöö. Selle tulemuseks peaksid olema vabal tahtel põhinevad kirjalikud
kokkulepped, mis on nii õpetaja kui õpilase poolt sajaprotsendiliselt vastu võetud. Arengueesmärgid
peavad olema selgelt sõnastatud ja konkreetsed võimalused nende saavutamiseks läbi arutatud. Samuti
peab olema võimalik nende eesmärkide saavutamist jälgida ja mõõta lihtsate ja arusaadavate
kriteeriumide alusel. Lapsevanema ja õpetaja roll lapse arengueesmärkide saavutamisel on toetav ja
abistav.
Arenguvestlused on probleeme ennetava iseloomuga. Põhiline rääkija pole mitte õpetaja, vaid õpilane
või lapsevanem. Arenguvestluse kaugemaks eesmärgiks on aidata kaasa emotsionaalselt küpse inimese
kujunemisele, kes oskab mõista ennast ja teisi, oskab end vajalikul hetkel mobiliseerida, suudab olla
avatud ja samas ka tundeid valitseda, oskab nii koostööd teha kui ennast kehtestada, suudab vastutada
nii enese kui teiste eest, tuleb toime iseenda ja oma elu korraldamisega.
Et parandada ja täiustada oma oskusi, peavad õpilased teadma, milliste eesmärkide saavutamist neilt

oodatakse. Seetõttu töötatakse välja kooliastmete kaupa õpilaste eneseanalüüsi lehtede alused, mille
põhjal siis klassijuhataja koostab õpilastele eneseanalüüsi lehed. Õpilane viib läbi eneseanalüüsi ning
klassijuhataja valmistab selle põhjal ette arenguvestluse. Arenguvestlus ei ole lihtsalt hulk küsimusi,
mida õpetaja esitab või millele õpilane vastab, vaid on teise inimese mõttemaailma tundmaõppimine ja
mõistmine.
Teise etapina viib klassijuhataja läbi vestluse lapsevanematega. Vestluste sisu ja lapse eneseanalüüsi
tulemused on konfidentsiaalsed, avalikud on vaid kirjalikult vormistatud kokkulepped edasiste
järeltegevuste suhtes. Kuigi arenguvestlusi viiakse läbi kord aastas võib vajadusel leppida kokku
tihedamaid kohtumisi.
Esimesed arenguvestlused meie koolis viiakse läbi juba sel kevadel. Ootame mõistvat suhtumist ja
koostööd lapsevanematelt. Õpetajatele on aga arenguvestluse nõuetekohane läbiviimine tõsiseks
väljakutseks. Värskendamist vajavad teadmised nii lapse arengust kui arengupsühholoogiast, nii
suhtlemispsühholoogiast kui üldpsühholoogiast, treenimist vajab aktiivne kuulamisoskus, ka
sensitiivsustreening kuluks marjaks ära.
Psühholoog Elle Purde-Prits

NIKOLAI FEDJUKINIT MÄLESTADES
15. jaanuaril, täpselt kaks kuud enne oma 83. sünnipäeva lahkus meie hulgast Nikolai Fedjukin. Odessa kandi mehi,

kellest sai 1953. aasta kevadel Aseri keraamikatehase direktor järgenaveteks aastakümneteks. Tänase Aseri ilme on
suuresti tema kujundatud. Suured tehasehooned, suured elumajad kiiresti kasvanud aserlaskonnale ja suur koolimaja,
kultuurimaja, spordihoone, staadion ... Aseri mäletab Fedjukinit.

BUSSIDE SÕIDUPLAANID
15.02.2005 seisuga
ASERI - TALLINN
07:13 - 09:20
08:25 - 10:30
10:50 - 12:30
14:10 - 16:15
TALLINN - ASERI
07:15 - 09:25
13:30 - 15:35
15:30 - 17:10
17:25 - 19:34
ASERI TEE - TALLINN
06:15 - 07:55
06:50 - 08:30
07:33 - 09:45
09:25 - 11:20
10:00 - 11:40
10:30 - 12:10
11:48 - 13:55
12:48 - 14:55
15:40 - 17:50
15:48 - 17:55
17:15 - 18:55
19:15 - 20:55
20:48 - 22:45
TALLINN - ASERI TEE
07:40 - 09:45
08:15 - 10:20
10:35 - 12:10
11:30 - 13:05
13:00 - 14:35
14:15 - 16:20
15:00 - 16:35

16:30 - 18:35
17:00 - 18:35
18:10 - 20:05
19:15 - 21:20
20:00 - 21:35
21:00 - 23:00
ASERI - JÕHVI
7.00 tööpäeviti
09:25 - 10:20
15:35 - 16:30
19:34 - 20:25
JÕHVI - ASERI
06:25 - 07:13
07:30 - 08:25
13:15 - 14:10
ASERI TEE - JÕHVI
09:45 - 10:50
10:20 - 11:10
12:10 - 13:00
13:05 - 13:55
14:35 - 15:25
16:20 - 17:10
16:35 - 17:25
18:35 - 19:25
18:35 - 19:30
20:00 - 20:45
20:05 - 20:50
21:20 - 22:10
21:35 - 22:25
23:00 - 23:45
ASERI TEE - KIVIÕLI
09:45 - 10:05
KIVIÕLI - ASERI TEE
15:20 - 15:40
JÕHVI - ASERI TEE
05:30 - 06:15
06:05 - 06:50
06:45 - 07:33

07:15 - 08:00
08:40 - 09:25
09:15 - 10:00
09:45 - 10:30
11:00 - 11:48
12:00 - 12:48
14:35 - 15:40
15:00 - 15:48
16:30 - 17:15
18:30 - 19:15
20:00 - 20:48
ASERI - KUNDA
08:25 - 08:55
KUNDA - ASERI
15:05 - 15:35
ASERI - RAKVERE
07:13 - 07:45
14:10 - 14:45
RAKVERE - ASERI
08:50 - 09:25
19:00 - 19:34
ASERI TEE - RAKVERE
07:33 - 08:15
08:00 - 08:50
09:25 - 10:00
11:48 - 12:25
12:48 - 13:25
15:40 - 16:15
15:48 - 16:25
20:48 - 21:20
RAKVERE - ASERI TEE
09:15 - 09:45
09:50 - 10:20
15:50 - 16:20
18:05 - 18:35
19:25 - 20:00
19:35 - 20:05
20:50 - 21:20

22:30 - 23:00
Aseri- Kiviõli
Tööpäeviti: 7.41, 12.00, 16.15
Laupäeval: 7.45, 12.00
Pühapäeval ja riiklikel pühil: 9.00
Kiviõli - Aseri
Tööpäeviti: 10.30, 13.45, 17.25
Laupäeval: 8.25, 13.30
Pühapäeval ja riiklikel pühil: 12.30
Liin 99 Aseri-Kiviõli väljub 01.09.-suveperioodi alguseni.
Kestlast 7.00, Koogust 7.15, Rannult 7.30, Aserist 7.41.
Aseri-Kalvi
Tööpäeviti:15.50. Kolmapäeviti lisaks kl. 11.10 ja Kalvi - Aseri kl.11.15
Buss Viru-Nigula kalmistule sõidab ka talvisel perioodil, kuu 1. ja 3. laupäeval (kui on sõitjaid) kl. 9.15
Viru-Nigulasse, kalmistult Aserisse kl.11.30.
Lüganuse kalmistule iga kuu 1. ja 3. pühapäeval (kui on rahvast) kl. 9.00. Aserisse tagasi kl.12.40.
Kaugliinide sõidugraafikut saab kontrollida tel. 6 800 900 või aadressil www.bussireisid.ee

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
jaanuar - veebruar
Marta Paavo - 89
Aleksander Tamm - 87
Arnold Musten - 86
Leida-Miralda Rätsep - 84
Vaike Raagmets - 83
Emilia Hramtðenkova - 83
Fjodor Zahharov - 83
Aniita Aademets - 82
Linda Kotkas - 82
Vilma Hankevitð - 80
Zinaida Zosimenko - 80
Jevgenia Kunitskaja - 75
Vaike-Natalie Laht - 75
Niina Krjutðkova - 75
Maria Zakatova - 75
Valdek-Ferdinand Juuse - 75
Veera Anissimova - 75
Jevgenia Sutðkova - 75
Anna Käär - 75
Erika Trummar - 70
Veera Bobrova - 70
Aino-Miralda Meiel - 70

Õnnitleme!

Alates jaanuarist õnnitleme valla lehes 70, 75, 80 aastaseid ja vanemaid. 80, 85 aastaseid ja vanemaid
sünnipäevalapsi õnnitletakse ka kodus.

SPORT
Korvpall
Lõppenud on Aseri valla meistrivõistluste I ring korvpallis.
Ükski võistkond ei ole jäänud kaotuseta. Paremusjärjestus:
I JKI Ehitus 7 p. (3 võitu, 1 kaotus)
II HYDEA 7 p. (3 võitu, 1 kaotus)
III PETSID 6 p. (2 võitu, 2 kaotust)
VI MASKID 5 p. (1 võit, 3 kaotust)
V Keskkool 5 p. ( 1 võit, 3 kaotust)
Turniir on põnev. Teise ringi mängudega alustatakse veebruaris.
Lauatennis
Eesti Lauatenniseliidu 9 etapilisel laste seeriavõistlusel on peale 5. etappi Aseri lastel head tulemused.
Tüdrukud. 1994 sündinute võistlusklassi juhib täiseduga Karmen Kozma.
Posid. 1996 sündinute klassis on Patrik Nõlvak kolmandal kohal.
Auhinnalisele kohale võivad veel jõuda Oliwer Nõlvak, Kert Räis ja Albert Sakov. Võistlussari lõpeb
mais finaalturniiriga Aseris.
Kaire Kutsar
Vabaajakeskuse juhataja

VAHEAEG ASERI VABAAJAKESKUSES
Juba teist vaheaega järjest toimus programmi "Sportlik-kultuuriline koolivaheaeg" raames Aseri
Vabaajakeskuses erinevaid üritusi. Traditsiooniliselt olid lauatennise trennid Pekka Laidineni,
jalgpallitrennid Juri Kamenski ja korvpallitrennid Teet Reisi juhendamisel. Toimus ka koroonaturniir,
millest võisid kõik osa võtta. Selle turniiri võitjaks osutus Arsen Filippov. 28. oktoobril toimus
sõpruskohtumine korvpallurite ja lauatennisistide vahel. Võisteldi korvpallis, jalgpallis, rahvastepallis
ja vabavisetes. Lõpuks jäid peale korvpallurid tulemusega 51:48.
29. oktoobril toimus reis Tartusse. Käisime Aura veepargis, kus me nägime, kuidas see kõik seal töötab.
Pärast seda korraldati seal meile mänge. Oli teateujumine särgivahe- tusega, basseini põhjast rõngaste
otsimine ja veekorvpall. Kokku olime me Auras kolm tundi.
Peale Aurat suundusime spordimuuseumisse. Leidsime selle olevat väga huvitava ja täis häid mälestusi.
Seal oli palju medaleid jm auhindu erinevatelt aladelt. Väljas oli ka meie olümpiasangarite medaleid.
Giidi jutt tegi muuseumiküla- stuse veelgi huvitavamaks.
Ka talvevaheajal sai vabaajakeskuses tegeleda paljude erinevate aladega. 27. detsembril käisid
jalgpallurid Tallinnas aastalõputurniiril. Võite seal küll ei saavutatud, kuid mänguga võis isegi rahule

jääda.
Ka lauatennises toimusid vaheajal võistlused - nimelt Aseri meistrivõistlused. Sellest turniirist võisid
osa võtta kõik, kes soovisid. Juba teist aastat järjest võitis turniiri Juri Semikov. Nagu eelmisel
vaheajal, korraldati sellelgi vaheajal reis. Seekord viis sõit Pärnu veeparki. Pärnu veepark oli täis
atraktsioone, seal leidus igat sorti torusid, vettehüppamis- võimalusi ja isegi õues ujumise võimalus.
Tore on, et vaheajal saab Aseris vaba aega hästi sisustada. Vahvad on olnud ka reisid teistesse
veeparkidesse. Ootame koos sõpradega juba järgmisi vaheaegasid.
Oliwer Nõlvak

TEATED
EstStone teenused: ahjud, pliidid, kaminaahjud leivaahjuga, kaminad, pliidid leivaahjuga,
korstnapühkimisteenused, välikaminad, grilli- ja suitsuahjud. Taastama ka vanu pottsepatöid. Asume
Rannul, tel. 33 51143 ja 518 4688.
Rukkilille Kauplus Rannu keskuses pakub sanitaartehnikat, ehitusmaterjale, majatarbeid,
aiandustarbeid, seemneid, väetisi, erineva laiusega kilet (k.a. maasikakile), katteloori jne. Avatud
esmaspäevast reedeni kl. 10-12 ja 13-16.
Aseri raamatukogu teatab, et võlgnikud ei saa enam kasutada internetipunkti teenuseid.
Majades, kuhu on paigaldatud soojamõõturid ja ei ole moodustatud korteriühistuid, maksavad elanikud
kahe aasta jooksul soojamõõturi eest 1,50 kr iga m2 kohta. Kevadel tehakse arvestus, millest on näha,
kui palju iga maja on maksnud. Kui soovite midagi täpsustada, palume pöörduda OÜ Aseri
Kommunaali.

Aseri valla leht ilmub 1 kord kuus.
Meie aadress: Kesktänav 5 43401 Aseri Ida-Virumaa, tel 33 51630
Toimetus: Ahto Kaasik, Tiina Matvejeva, Anna Stepanova

